
 

 

NOTA TÉCNICA Nº 10/2016 

 

Brasília, 10 de fevereiro de 2016. 

 

ÁREA: Agricultura 

TÍTULO: Gestão e uso das máquinas do PAC2 - Orientações 

REFERÊNCIA(S): Nota Técnica CNM n° 005/2014 
        Nota Técnica CNM n° 006/2014  
        Portaria n° 406/MDA, de 14 de dezembro de 2015 

       Portaria n° 384/MDA, de 10 de novembro de 2015 
 

1. INTRODUÇÃO 

O governo federal iniciou em 2011, por meio do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - MDA, dentro do PAC2, a doação de retroescavadeira, motoniveladora, pá 

carregadeira, caminhão pipa e caminhão caçamba para Municípios com população até 

50.000 habitantes.  

Segundo o Termo de Doação assinado pelos Municípios, os equipamentos devem ser 

utilizados em obras de interesse social, em especial na recuperação e melhorias das 

estradas vicinais com foco no escoamento da produção rural, principalmente, atendendo à 

demanda dos agricultores familiares e pequenos produtores, enquadrados na Lei 

11.326/2006. 

Também é orientado o uso para realização de ações para mitigação dos efeitos da 

seca e do acesso à água, melhorias para efetivação do transporte escolar, redução de 

erosão de terra e da degradação do meio ambiente e incremento do turismo rural. Para o 

enfrentamento da seca, por exemplo, os equipamentos também poderão ser usados no 

transporte de água para população, entre outras ações na escavação de barreiros, 

barragens subterrâneas para captação e armazenamento de água. 

Considerando que o uso das máquinas está submetido aos órgãos de fiscalização e 

controle. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) elabora este documento, com base 

nas informações do MDA, visando orientar a normatização e a gestão do uso das máquinas 

doadas através do PAC2. 

http://www.cnm.org.br/biblioteca/download/1915
http://www.cnm.org.br/biblioteca/download/1796


 

 

 

2. USO DAS MÁQUINAS  

 

2.1. Usos não previstos no termo de doação 

Os gestores em determinados momentos são demandados pela comunidade para 

realização de ações urgentes e necessárias não previstas nos Termos de Doação. Assim, em 

razão da falta de equipamentos disponíveis se utilizam das máquinas doadas pelo governo 

federal. 

O MDA autorizou por meio da Portaria n° 406/2015 o uso dos equipamentos doados 

para outras finalidades não previstas no Termo de Doação, quando de interesse social e 

desde que não haja prejuízo à realização de obras, serviços e atividades para o público 

prioritário da agricultura familiar. Segue transcrita a definição de interesse social: 

“§1º Entende-se por finalidade de interesse social aquela 

precipuamente voltada para a população, visando a 

melhoria da qualidade de vida e a promoção de valores 

essenciais à sociedade.” 

A CNM alerta que o uso dos equipamentos em outras atividades de interesse social é 

limitada a 30% do total de uso dos equipamentos, verificado pelo diário de operações. 

Em caso de dúvidas quanto ao uso das máquinas, os Municípios podem consultar por 

meio de ofício direcionado às respectivas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário – 

DFDA no Estado. Importante ressaltar que a resposta da DFDA também poderá basear as 

respostas aos possíveis questionamentos realizados por órgãos de controle.  

A DFDA tem até 15 (quinze) dias para encaminhar resposta ao Município.  

Quando em casos de situação de calamidade pública e emergência decretada pelo 

prefeito, os Municípios poderão utilizar as máquinas independentemente de autorização por 

parte do MDA garantindo agilidade no apoio as vítimas. Tal medida reduzirá o tempo de 

reação, como o exemplo da tragédia ocorrida no Município de Mariana/MG, no qual o MDA 

precisou editar a Portaria n° 384/2015 autorizando o uso dos equipamentos em ações de 

socorro e de assistência às vítimas. 

A Confederação alerta que é proibido o uso das máquinas doadas pelo governo 

federal através do PAC2 nas seguintes situações: 



 

 

I - atividades permanentes de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos urbanos; 

II - eventos de caráter festivo, recreativo e similares; 

III - obras, serviços e atividades cujo objeto tenha sido 

contratado ou licitado pela administração pública de qualquer um 

dos entes da Federação, que estejam em execução regular; 

IMPORTANTE: é permitido o uso das máquinas, quando em caráter eventual e desde 

que não ultrapasse o limite de 30% para coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos. 

 

2.2. Cobrança pela prestação do serviço 

Considerando o atual momento de crise enfrentada pelos Municípios em razão da 

falta de recursos financeiros para prestação dos serviços públicos, a CNM destaca que o 

Termo de Doação assinado pelos Municípios não apresentam qualquer proibição à cobrança 

para realização das atividades previstas. 

A cobrança pelo Município é permitida para suprir os custos operacionais dos 

trabalhos executados. 

De acordo com a Portaria n° 406/2015, para a realização da cobrança, o Município 

deverá editar legislação que normatize a sua cobrança. Além disso, a legislação municipal 

deve prever mecanismos que garantam a realização das obras, serviços e atividades para 

povos e comunidades tradicionais, bem como para o beneficiário agricultor familiar, 

assentado da reforma agrária ou do crédito fundiário de comprovada hipossuficiência. 

 

2.3. Obras públicas 

Outro panorama nos Municípios é a necessidade de excepcionalmente utilizar as 

máquinas em obras públicas para transporte de areia e/ou terraplanagem.  

A Confederação destaca que a utilização das máquinas em obras públicas não deve 

ser de dedicação exclusiva, mas em trabalhos rápidos e esporádicos, portanto quando em 

caráter eventual e não ultrapassando o limite de 30% em outras atividades, o Município 

pode utilizar esses equipamentos em obras públicas localizadas em áreas urbanas ou rurais. 



 

 

No entanto, destaca-se que é vedado o uso em obras, serviços e atividades cujo 

objeto tenha sido contratado ou licitado pela administração pública que estejam em 

execução regular. 

  

2.4. Substituição dos motoristas das máquinas do PAC2 

Quando da substituição dos motoristas capacitados pelo MDA para operação das 

máquinas em decorrência férias, saída do servidor ou por qualquer motivo, o Município deve 

substituí-lo por um profissional habilitado conforme o Código Brasileiro de Trânsito. 

Conforme o art. 144 do Código de Trânsito o trator de roda, o trator de esteira, o 

trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução 

de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser 

conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. 

Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou 

o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas 

ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de 

construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via 

pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. 

        Parágrafo único.  O trator de roda e os equipamentos 

automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão 

ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado 

na categoria B.          (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 

2015) 

 

A CNM lembra que as despesas com a capacitação dos novos operadores ficam a 

cargo da prefeitura, sendo recomendada uma experiência mínima no uso das máquinas. 

 

2.5. Controle social 

Para garantir a publicidade e a transparência no uso desses equipamentos, os 

gestores municipais devem realizar a divulgação mensal do diário de operações, após 

preenchimento no sistema eletrônico SISPAC, enviando à Câmara de Vereadores e ao 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, quando houver. Deve ainda o diário ser 

afixado em local de fácil acesso e com grande circulação de pessoas na sede da Prefeitura 

Municipal e publicado no seu site, quando existir. Tais medidas visam permitir a qualquer 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm#art125


 

 

cidadão ou entidade realizar a comunicação de eventuais irregularidades no uso dos 

equipamentos.  

A DFDA, em caso de recebimento de denúncia, tomará as medidas administrativas 

cabíveis garantindo ao Município o direito à defesa prévia. Será emitido parecer com base 

nas informações coletadas e na defesa prévia. Se necessário, a DFDA indicará à 

Coordenação Nacional do Programa abertura de processo administrativo para verificação 

das anormalidades identificadas. 

Sendo verificada a possibilidade de saneamento das irregularidades constatadas 

poderá ser formalizado Temo de Ajuste de Conduta entre DFDA e o Município com base nas 

falhas apontadas. O MDA poderá proceder reversão do bem ao patrimônio da União, com 

base no Termo de Doação, em caso do Município optar em não assinar o Termo. 

Além disso, as irregularidades ocorridas antes de 16 de dezembro de 2015 e 

consideradas proibidas pelo MDA serão objeto da formalização de Termo de Ajuste de 

Conduta visando à sua regularização. 

Com base no normativo do MDA, importante lembrar que é vedada a 

descaracterização original dos equipamentos, inclusive quanto a marcas institucionais do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2, sendo unicamente permitida a inclusão da 

logomarca e do nome da administração municipal. 

 

3. Conclusão 

Considerando ser o último ano de mandato, a Área Técnica de Agricultura alerta 

sobre a importância do registro das informações e a apresentação da Declaração Anual de 

Utilização do Bem, visando à liberação dos encargos assumidos no Termo de Doação que 

será concedido após a entrega do terceiro relatório anual. 

 

 

Área Técnica de Agricultura 

agricultura@cnm.org.br 

(61) 2101-6654 
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